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چکیده
طبق آموزههای دینی ،مناب روایی همسنگ قرآن کریم است .لذا ،اعتبارسـنجی
سندی و متنی روایات ضرورت دارد و معیارهای متفاوتی دارد .یکی از سنجههای
مفید در بررسی روایات علمـی و تجربـی ،اسـتفاده از علـوم یقینـی اسـت .در بـین
روایات منسوب به حضرت امیرالمؤمنین علی  ،قضـاوتهای حضـرت بسـیار
چشمگیر است .یکـی از ایـن قضـاوتها ،مـاجرای «بیـت الطشـت» اسـت .ایـن
حدیث ،با استناد به دالیلی نظیر درد غیر قابـل تحمـل ،انـدازۀ غیـرممکن و عـدم
جم میان خروج زالو و دوشیزه ماندن دختر جعلی نامیده شدهاسـت .از آنجـا کـه
اشکال وارد شـده بـه ایـن روایـت ،متنـی اسـت و فحـوای آن بـا دالیـل علمـی رد
شدهاست ،در این مقاله دالیـل یـاد شـده بررسـی و نقـد شدهاسـت و تحلیـل علـم
تجربی به همراه استنادات وقوعی مشابه این مـاجرا در نقـاب مختلـف دنیـا بیـان
شدهاست .رویکرد مقاله انتقادی و تحلیلی است.
کلیدواژهها :حدیث ،قضاوت امام علی  ،حدیث موضوع ،بیت الطشت.
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مقدمه
از روایاتی که اهل فن بدان توجهی خاص داشتهاند ،روایـات بیـانگر قضـاوتهای امیرالمـؤمنین
علی

است .یکی از آن روایات مربوب به قضاوت حضـرت در مکـان «بیـت الطشـت» اسـت و

یکی از آنها ،قضاوتی است که در مسجد کوفه توسط حضرت امیرالمؤمنین

انجام شـد و در

حال حاضر آن مکان به «بیت الطشت» معروف اسـت .در بـاب زیـارات ،فصـل پـنجم در اعمـال
مسجد بزرگ کوفه ذیل اعمال دکه القضاء به ماجرایی که در این مکان رخ داده اشـاره شدهاسـت
(مفاتیح نوین )125 ،بر اساس روایتی کـه در بحداراالنوار دو مجلـد  12و  ،51الخدرائج و الجدرائح
جلد یکم ،نیز قضاء امیرالمومنین علی بنابیطالب

ذکر شدهاسـت ،دختـری بـه اتهـام عمـل

منافی عفت ،در حالی که به بیگناهی خود اصرار میورزید ،توسط برادرانش به مسجد کوفه آورده
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و چهارم ـ پاییز و زمستان 6931

شد تا حکم حضرت امیرالمؤمنین علی

دربـارۀ او صـادر شـود .حضـرت

دسـتور میدهـد

تشتی از لجن را در گوشۀ مسجد قرار دهند و دختر در آن بنشیند .بعد از مدتی زالویی از بدن دختر
خارج شد و برآمدگی شکم از بین رفت و بیگناهی وی بر همه آشکار گردید.
الزم بــه ذکــر اســت ایــن قضــاوت بهگونــهای دیگــر هــم روایــت شدهاســت ،کــه حضــرت
امیرالمؤمنین

از روی منبر کوفه دست بلند نمود و از مناطق دور برف آورد و دستور داد دختـر

را در تشتی محتوی برف بنشانند (حسین بنعبـدالوهاب ،بـیتـا .)13-11 :لـذا اسـاس قضـاوت
کرامت خاصی است که با علم تجربی فعلی قابل توجیه نیست و روایت به دلیل عدم قرار گیری در
حیطۀ مباحث علم تجربی ،از موضوع مقاله خارج است.
اگرچه این روایت درمان و قضاوت با برف ،توسط برخـی از نویسـندگان داسـتان گونـه خوانـده
شدهاست (صادقی ،)211 :1111 ،نویسندۀ مقاله فقط به روایت نـاظر بـه درمـان بـا بـرف بسـنده
ً
نموده و دربارۀ روایت قضاوت با لجن  -مورد نظر در نوشتار حاضر -صحبتی ننموده است و صرفا
به منب آن از بحار االنوار اشاره کردهاست (همان) .بنا بر این ،آنچه در این مقاله بررسی شدهاست
مورد توجه نبودهاست .البته دلیل رد کردن این روایت ،بـه هـر نحـو (چـه بـا بـرف یـا لجـن) دلیـل
ً
مشابهی است که معروف حسنی قبال بیان کرده بود و آن استبعاد ورود زالو به بدن و تبعات بعد آن
است (همان) .دالیل معروف حسنی و افـرادی کـه از وی در ایـن روش تبعیـت مینماینـد در ایـن
مقاله بررسی میشود.
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بنا بر این ،اعتبار سنجی روایات علمی از جنبۀ علم تجربی یقینی ،امری ضروری اسـت ،تـا از
این رهگذر عالوه بر اینکه صحت و سقم محتوای احادیث مشخص شود ،حیطۀ مباحث علمـی
روا یات نیز بیش از پیش نمایان شود .از سوی دیگر تشکیک دربارۀ بعضـی از روایـات در صـدور از
معصوم

یا محتوای متنی آنها نیز از بین میرود.

براساس منابعی که در ادامۀ مقاله به آنها اشاره شدهاست ،ازآنجا کـه زالـو جـانوری آبـزی بـا
زندگی انگلی است ،احتمال زنده بودنش در بدن میزبان قابل توجیه است .آنچه بایـد مـورد توجـه
قرار گیرد ،اندازۀ زالو و میـزان رشـد آن اسـت کـه تـا چـه حـد امکـان بـزرگ شـدن را دارد .نحـوۀ
خون خواری جانور به نحوی است که وقتی وارد بدن میزبان خود (در اینجا انسـان) شـود ،تبعـات
شده بر وی قابل تحمل خواهـد بـود .عـالوه بـر اینکـه زالـو هنگـام زنـدگی انگلـی خـود،

عار

به طور کلی ،بازشناخت حدیث موضوع دو راهکـار دارد )1 :نشـانههای وضـ در سـند و )2
نشانههای وض در متن .عمدهترین موارد آنها در متن شامل مخالفت حـدیث بـا قـرآن ،سـنت،
بدیه یات عقلی ،تاریخ حدیث ،حکم مورد اتفاق امت اسالمی ،رکاکت حدیث و مخالفت با قـوانین
علمی است (رفیعی محمدی .)12 :1131 ،لذا در این تحقیق بر آنـیم بعـد از بررسـی سـندی ،بـا
استفاده از علوم تجربی قطعی ،روایت مزبور را با نگاه علمی بررسی نماییم .از آنجـا کـه بخشـی از
قوانین علمی نسبی است ،لذا شرب استناد به این مالک ،قطعی و مسلم بودن آن قواعد است.
 .1بررسی دالیل هاشم معروف حسنی
هاشم معروف حسنی (1122-1111ق) یکی از علمای لبنان ،در کتاب الموضوعات فی اآلثدار و
االخبار ،که احادیث موضوعه را جم آوری نموده است ،یکی از قضاوتهای امام علی
نموده و آن را به بوتۀ نقد میکشد .گرچه حدیث در جهـت مـدح امیرالمـومنین

را نقل

اسـت ،امـا بـه

عقیدۀ وی این دست روایات جعلی ،نارساییهایی به جا میگذارد که موجب شـک و تردیـد دربـارۀ
ائمه
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هیچگونه مادۀ سمی ترش نمیکند ،لذا قاتل میزبان خود نیست.

میشود.

ابتدا داستان را میآوریم و سپس ادلۀ مردودیت روایت را ذکر میکنیم و در نهایت نقاب قوت و
ضعف نظر ایشان را بررسی خواهیم نمود .از این نکته نباید غافل شد که کار آقای هاشـم معـروف
حسنی ،به نوبۀ خود قابل تقدیر است چرا که قصـد وی بـرای دفـاع از سـاحت ائمـه اطهـار
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بودهاست .به هر روی ،علم تجربی امری نسبی است و فقط در صـورتی میتـوان بـه آن احتجـاج
کرد که در حد یک اصل و قانون مسلم باشد.
 .6-6ماجرای قضاوت امام علی

هاشم معروف حسنی در کتاب الموضوعات فی اآلثدار و االخبدار صـفحه  111بـه نقـل از کتـاب
قضاء امیرالمومنین علی بنابیطالب

تألیف شیخ محمد تقـی شوشـتری (1111-1231ش)
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چنین آورده است:
نه یا ده برادر (تردید از راوی است) در یکی از محالت عرب زندگی میکردند .آنان
که تنها یک خواهر داشتند به وی گفته بودند هرچه را خداوند به مـا روزی کـرده،
در اختیار تو قرار میدهیم مشروب به آنکه همسر نگیری .او نیز موافقت کرده بود
و در خدمت آنها در خانه مانده بود .او یک بـار پـس از انقضـای حیضـش چـون
ظهر فرا رسید و خواست غسل کند به کنار چشمهای در نزدیکی آبادیشان رفت.
هنگامیکه وارد آب شد ،زالویی کوچـک بـه (رحـم) او وارد شـد بیآنکـه خـودش
بفهمد .روزها گذشت و این زالو روز به روز بزرگتر شد تا آنجا که شـکم ایـن دختـر
باال آمد و آثار آبستنی در او آشکار شد .برادرانش به ایـن گمـان کـه وی از طریـق
نامشروع آبستن شده تصمیم به کشتن او گرفتند .اما برخی از آنها ترجی دادنـد
مسئله را به استحضار امام علی برسانند .امام تشتی پر لجن خواست و به
متهم فرمود داخل آن بنشیند[ .وی نشست و] چون زالو بـوی لجـن را احسـاس
کرد از بدن او بیرون آمد .در این هنگام برادران ،به امام علـی عـر کردنـد
که«:تو پروردگار بزرگ مایی که غیب میدانی»! اما امام آنان را از این سخن منـ
از جانـب خداونـد مـرا آگـاه سـاخت کـه چنـین
کرد و فرمـود« :رسـول خـدا
رخدادی در چنین روزی و در چنین ساعتی به وقوع خواهد پیوست».
 .1-1-1رد حدیث از منظر هاشم معروف حسنی

هاشم حسنی در ادامۀ نقـل روایـت ،دالیلـی را مطـرح میکنـد کـه منجـر بـه رد آن میشـود .وی
مینویسد:
این روایات همانند دیگر روایاتی که شوشتری و برخی دیگر آوردهاند از احادیث مرسل است که
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آنها را به امیر مؤمنان

نسبت دادهاند .این احادیث هرگز بدون هیچ تحقیقی در اسناد آنها و

درک متونشان توان مقاومت در برابر نقد وارسی را ندارد و همین روایت فوق گواهی بزرگ بـر ایـن
مدعاست .کسانی که این افسانه را ساخته و پرداختهاند ،میگویند زالو (موجود زنده بسیار کوچکی
است که در آب زندگی میکند و بیشتر از هر جا ،در آبهای راکد به چشم میخورد) به رحـم ایـن
دوشیزه راه یافت.
هاشم حسنی در عباراتی مختصر ،سه اشکال به روایت وارد میکند و درنتیجه آن را موضوعه
میداند.
 .6-6-6-6اندازۀ غیرممکن

این امکان وجود دارد که چنین چیزی رخ بدهد (و زالویی وارد بدن شود و) مدت زیادی در داخل
بدن بماند و از جایی که در آن است خون بمکد .اما هرچند با مکیدن خون بزرگ شود ،انـدازۀ آن
 .2-6-6-6درد غیر قابل تحمل

در صورت رسیدن به چنین اندازهای ،با دردهای شدید و عوارضـی همـراه میشـود کـه هـیچکس
توان تحمل آن را ندارد زیرا این موجود گوشت را از هم میدرد و خون را میمکد.
 .9-6-6-6عدم جمع میان خروج زالو و دوشیزه ماندن

حتی اگر ادعای روایت را بپذیریم و چنین فر

کنیم که زالو به انـدازۀ یـک جنـین انسـان بـزرگ

شده بود (باز هم جای این پرسش خواهد بود که) چگونه زالویی با این حجم به آسانی و در حالتی
از بدن آن دختر خارج شد که وی هنوز دوشیزه مانده بود؟
وی در پایان ،با اعالم جعلی بودن روایت ،میگوید:
ی
بــی تردیــد کســانی کــه چنــین روایــاتی را جعــل کردهانــد عمــدا چنــین خللهــا ،نارســاییها و
آشفتگیهایی در آن برجای گذاشتهاند تا از آنها بـهعنوان وسـیلهای بـرای ایجـاد شـک و تردیـد
دربارۀ ائمه
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از اندازۀ یک ملخ کوچک بیشتر نخواهد شد.

استفاده کنند.

30

 .۶-1-1نقد ادله هاشم معروف حسنی

اینطور به نظر میرسد که ایشان قبل از اینکه سند حدیث را بررسی کند آن را مرسل نامیده است.
همانطور که در ابتدای سخنش به آن اشاره کردهاست .گویا با نوعی پـیشداوری و پـیش فـر
حدیث را بررسی کردهاست .بنا بر این شایسته است ،در ابتدا به بررسی سندی روایت پرداخته شود.
 .1-۶-1-1بررسی سندی روایت

عالمه مجلسی (ق )12در بحار االنوار جلد ( 12تاریخ امیرالمـؤمنین

) صـفحه ،212بـاب 11

(قضایاه و ما هدی قومه الیه مما حشکل علیهم) این روایت را ذکر است .وی همچنین ،این روایت
را در مجلد  51همین کتاب ،ذیل باب ( 51عالج دخول العلق منافذ البدن) صفحه  ،155به نقل
از کتاب الخرائج والجرائح آورده است .قطب الدین راوندی (ق )5این ماجرا را در مجلد اول کتاب
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و چهارم ـ پاییز و زمستان 6931

الخرائج والجرائح ،صفحه ،212الباب الثانی فی معجزات امیرالمؤمنین
نام راوی یا سلسله راویان آورده است.

حدیث  52بدون ذکر

1

محمد باقر موحد ابطحی در مقدمۀ الخرائج و الجرائح ،بر اهمیت کتاب و اعتمـاد بسـیاری از
علمای شیعه و اهل سنت بر روایات آن تأکید نموده و از آن بهعنوان اصل و مأخذ بسیاری از کتب
روایی بعد از خود نام برده است .دانشمندان شـیعی نظیـر علـی بنعیسـی اربلـی (ق )1در کشدف
الغمة فی معرفة االئمة ،شیخ زین الدین نباطی بیاضی (ق )1در الصراط المستقیم الی مستحقی
التقهیم ،شیخ محمد بنحسن حر عاملی (ق )11در وسائل الشدیعة و اثبدات الهدهاة بالنصدو

و

المعجزات ،عالمه محمد باقر مجلسی (ق )12در مجموعـۀ گرانقـدر بحداراالنوار ،شـیخ عبداللـه
بحرانـــی (ق )12در عدددوالم العلدددوم و المعدددار واالحدددوال و ســـید هاشـــم بحرانـــی (ق )12در
تفسیرالبرهان و غایة المرام و مهینة المعاجز از این کتاب نقل حدیث کردهاند.
از بین علمای اهل سنت نیز افرادی از جمله ابن صباع مالکی (ق )1در الفصول المهمة فدی
معرفة االئمة ،نیز حافظ سلیمان بنابراهیم قندوزی حنفی (ق )11در ینابیع المودة به این کتـاب
استناد کردهاند (راوندی.)11/1 :1121 ،
بنا بر این با توجه به ارزش واالی کتاب و مصدریت آن برای بحار االنوار ،و جایگاه بلند علمی
مؤلفان و بیان روایت بیت الطشت توسط هر دو ایشان ،عدم ذکر نام راوی باعث متـروک خوانـدن
حدیث نمیشود ،بلکه باید محتوای آن بررسی شود تا دربارۀ پذیرش یا عدم پذیرش آن نظر داد.
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از ســوی دیگــر ،شــیخ محمــد تقــی شوشــتری کــه از رجــالیون معاصــر اســت و در قضدداء
امیرالمومنین علی بنابیطالب

این روایت را آورده ،خود یکی از کسانی است که دربارۀ انـواع

تحریفها و جعل روایات ،کتاب االخبار الهخیلة را به رشتۀ تحریر درآورده است .این مطلب نشـان
میدهد شیخ شوشتری به مسئلۀ وض حدیث حساسیت خاصی داشتهاست .بههرحال ،در منـاب
مورد تحقیق ،سلسلۀ راویان ذکر نشدهاست و به همین دلیل نمیتوان بحث رجالی را در این روایت
انجام داد .اما آنچه در این مقاله از اهمیت برخوردار است ،روش قضاوت است که تا چه مقدار بـا
علم تجربی امروزه قابل تطبیق و ارزیابی است.
 .۶-۶-1-1بررسی محتوایی روایت

در این قسمت ،نقدی چند به ادلۀ ایشان که مربـوب بـه نشـانههای وضـ در مـتن میشـود ،وارد
 .1-۶-۶-1-1اندازه
ً
شاخۀ کرمهای حلقوی ( ،)Annelidaبا بدن دراز ،حلقهحلقه و معموال دارای خارهای ریز و ظریف

برای حرکت (حبیبی ،)222 :1111 ،کم و بیش برای مردم شناخته شده هسـتند و از ایـن میـان
کرم خاکی و زالو بیشتر از بقیۀ اعضای این شاخه شناخته شدهاند .این بی مهرگان در آب دریا ،آب
شیرین ،خشکی (بلوچ )111/2 :1131 ،و بعضی در خاک های مرطوب ،زندگی میکنند و بیش
از  522گونــه دارنــد(کرمی252 :1131 ،؛ پاشــایی راد .)115 :1131 ،ردۀ زالوهــا (بیتــاران یــا
 )Hirudineaدارای بدنی کشیده و باریک ،استوانهای شـکل و بـا انـدازۀ بـین 12تـا  22سـانتیمتر
هستند ،ولی در هنگام تغذیه و انبساب ممکن است به  12سانتیمتر یا بیشتر هم برسند (همـان).
بزرگترین زالوی مشاهده شده طولی معادل  2/5متر داشتهاست (بلوچ .)111/2 :1131 ،اغلب
اندازه کوچکی دارند جـز بعضـی کـه در خـاک هـای مرطـوب نـواحی گرمسـیری یافـت میشـوند
(کرمی .)252 :1131 ،از سوی دیگر ،جانور بعد از خونخواری 2 ،تا  12برابر افزایش حجم پیـدا

تحلیل روش امیرالمؤمنین علی (ع) در قضاوت واقعه «بیت الطشت» از نظر علم تجربی

است:

میکند و تا مدتها قابلیت زنده ماندن دارد(.همان)251 :
بنا بر این بزرگ شدن یک کرم کوچک حتی تا نیم متر امـر غیرقابـل تصـوری نیسـت .ضـمن
اینکه مقدار خون (غذای) مصرفی در این جانواران 1 ،تا  3برابر وزنشان است که بزرگترین وعدۀ
غذا بین همهجانوران محسوب میشود (کرمـی .)251 :1131 ،حـال اگـر ایـن مطلـب را اضـافه

33

کنیم به حجم مواد زائدی که این جانور ترش کردهاسـت میتـوان گفـت بـزرگ شـدن شـکم امـر
ً
بعیدی نیست .از سوی دیگر ،روایت مورد بحث ،صرفا اشارهای به اندازه غیر متعارف ظـاهر دختـر
از نگاه برادرانش داشتهاست .لذا از نظر عرفی همین مقدار که شکم کمی برآمده شده باشد کافی
است و تصور اینکه ظاهر شخص به اندازه حمل  3و  1ماهگی باشد تصور اولیـه از شـنیدن ایـن
ماجرا است .لذا ،دلیل اول هاشم معروف حسنی مخدوش است.
 .۶-۶-۶-1-1درد

گروهی از زالوها در آبهای کمعمق نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری به سر میبرنـد و هنگـام
تغذیه به کمک آروارههای خـود ،شـکافی مثلثـی شـکل در بـدن میزبـان ایجـاد نمـوده و از خـون
میزبــان تغذیــه میکننــد (پاشــایی راد 111 :1131 ،و کرمــی .)251 :1131 ،در حــدیث تصــری
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و چهارم ـ پاییز و زمستان 6931

شده است که بعد از گذشت روزها آثار آبستنی در دختر دیده شد ،از این آثار آبستنی عالوه بر بزرگ
شدن شکم ،درد و در برخی موارد ترشحات رحمی است ،با صرف اشاره نشدن به درد و یـا عالئـم
دیگر نمیتوان ادعا کرد دختر دردی را تحمل نمیکردهاست .عالوه بر این ،معلوم نیست چند روز
بر دختر گذشته است شاید از زمان ورود جانور به بدن میزبان چندین روز بیشتر نگذشته باشد و نه
چندین ماه ،لذا درد چندروزه قابل تحمل خواهد بود .آقای هاشم در تأیید دلیـل خـود مـیآورد کـه
زالو گوشت را میدرد به همین خاطر میگوید درد قابل تحمل نیسـت .امـا بایـد گفـت زالوهـا سـه
روش برای تغذیه دارنـدِ :گـل خـواری ،گوشـتخواری و خونخـواری (بلـوچ ،)151/2 :1131 ،و
ً
زالوها اکثرا گندیده خـوار و خونخوارنـد و بـا میزبـان خـود حمـل میشـوند (پاشـایی راد:1131 ،
.)255
با توجه به حدیث معلوم میشود که زالوی مورد نظر از نژاد خونخـوار بودهاسـت .اگـر از نـوع
گوشت خوار بود حرف آقای هاشـم درسـت اسـت .امـا در نـوع خونخـوار زالـو اثـر خاصـی بـه جـا
نمیگذارد مگر جای سه دندان کوچک که شبیه به یک مثلث در کنار هم قرارگرفتهانـد نـه اینکـه
گوشت را بدرد .گفته میشود زالو ،هنگام خونخواری مادهای ضـد درد ترشـ میکنـد کـه باعـث
میشود میزبان احساس درد نکند .اما این مسئله هنوز به اثبات نرسـیده اسـت (

Mark Siddall,

 .)2008; V. Laurent etal, 2000حال اگر از این امکان نیز صرف نظر نماییم ،تحمل درد شکاف
کوچک قابل تحمل است.
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 .3-۶-۶-1-1خروج حیوان

جالب است بدانیم بدن این بیمهره دارای اسکلت «هیدرواستاتیک» است و سط خارجی بدن،
توسط کوتیکـول ظریـف و قابـل انعطـافی پوشـیده شدهاسـت (پاشـایی راد115 :1131 ،؛ بلـوچ،
 .) 115/2 :1131ضمن اینکه در زالوها عضالت حلقوی بسـیار رشـد یافتـه اسـت و انـواع دیگـر
عضالت طولی و مورب (که خاص زالو است) در سرتاسر بدن این کرم کشیده شدهاست (پاشـایی
راد115 :1131 ،؛ بلوچ .)155/2 :1131 ،بنا بر این زالویی که رشد کرده بـه دلیـل داشـتن بـدن
بسیار منعطف و عضالت قوی میتوانسته از رحم خارج شود .افزون بر این مطلـب ،محـیط رحـم
بسیار محدود است و لذا نمیتواند تمام مواد سمی و ترشحات قلیایی دفـ شـده از زالـو را از رحـم
خارج کند درحالی که این مقدار  Phبرای آن جانور کشنده است .با این توصیفات این محیط دیگر
و مهاجرت به مکان جدید را میکند.
عالوه بر این ،روایت به این مطلب کـه دختـر بعـد از خـروج زالـو دوشـیزه مانـده اسـت یـا نـه،
اشارهای نداشته و در این مورد ساکت است.
 .3-۶-1-1طرح سواالت احتمالی

با این حال عالوه بر اشکاالت مطرح شده از سوی هاشم معـروف حسـنی ،ممکـن اسـت مسـائل
دیگری هم بـه ذهـن خواننـدۀ محتـرم برسـد ،لـذا آنهـا را طـرح مـینمـاییم و پاسـخ مقتضـی را
میدهیم.
 .1اگر فر

کنیم این حیوان از خون تغذیه میکرده بدون اینکه صدمۀ زیادی به جدارۀ رحم

وارد کند ،و درد هم قابل تحمل بودهاست ،ازآنجا که محیط رحم هیچ اکسـیژنی نـدارد ،جـانور در
این مدت چگونه نفس میکشیده است؟
 .2دف مواد زایـد در کرمهـای حلقـوی آبـزی بهصـورت «آمونوتلیـک» اسـت (بلـوچ:1131 ،

تحلیل روش امیرالمؤمنین علی (ع) در قضاوت واقعه «بیت الطشت» از نظر علم تجربی

برای جانور قابل تحمل نبوده و با درک محیط دیگر (تشت پر از لجن) سعی به خروج از مکان اول

 ) 153/2یعنی مواد دفعی برای دف از بدن نیازمند محیط مای است؛ مثل ماهیها .درست است
که رحم دارای محیطی مرطوب است اما نه آن مقدار که بتوان گفت دارای مای نیز هست (به جز
ً
زمانی که جنین در پرده داخلی رحم و درون مای آمنیوتیک تقریبا شناور است) ،پس چگونـه ایـن
جانور بدون وجود محیط مای ابیمیتوانسته مواد زاید را از بدن خود دور کند ،و زنده بماند؟
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 . 1آیا برآمدن شکم دختر حتما باید در اثر ورود زالو در محیط رحم باشـد؟ آیـا نمیشـود بـدون
ورود به محیط رحم و در اثر خون آشامیدن زالو بزرگ شدن آن آثار برآمدگی مشهود باشد؟
 .1چگونه حیوانی که اکسیژن خود را از آب میگرفته ،توانسـته آن را از خـون میزبـان بگیـرد
ضمن اینکه متذکر شدیم که محیط رحم فاقد مای است؟ شاید گفته شود از آبیکه بهواسطۀ تورم
ناشی از عفونت ،از رگهای خونی و لنف وارد محل جسم خـارجی (رحـم) شدهاسـت و بـا کمـک
آبشش تنفس میکردهاست .حال آنکه این امر محال است چون اکسیژن در داخل بدن به طور
آزاد وجود ندارد و همیشه متصل بـه هموگلـوبین اسـت (و ایـن ناقـل اکسـیژن در ایـن آب وجـود
ندارد) .اگر این اتفاق بیافتد باعث لخته شدن خون و سکته میشود.
جواب :1تنفس در اکثر زالوها از طریق سط بدن صورت میگیرد (بلوچ،)153/2 :1131 ،
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و چهارم ـ پاییز و زمستان 6931

اما معدودی از آنها مانند زالوی ماهیها دارای آبششاند (حـاجی مرادلـو .)131 :1112 ،ایـن
آبششها بهصورت وزیکولهای تنفسی در طرفین بدن جانور قرار دارد (بلوچ.)153/2 :1131 ،
جواب . 2روش دف مذکور همیشگی نیست ،برخی از زالوها خود را به زندگی در محیط گـرم و
مرطوب حتی شرایط خشکی عادت دادهاند و بسته به شرایط محیط با روشهای دیگر که بینیـاز
از آب است نیز میتوانند مواد را دف کنند .از قبیـل اوره ،آمینواسـید و پـورین نیازمنـد آب نیسـت
(همان).
جواب .1به طور کلی احتمال ورود انگل حیوانی به بافتهای مجاور و احشـاء داخلـی غیـر از
رحم وجود دارد ،اما توجه به دو نکته الزم است :بر اساس روایت ،در مرتبه اول زالو قـادر بـه درک
محیط لجن شده و در مرحله دوم توانسته بدون مرگ میزبان ،از بـدن شـخص خـارج شـود .ایـن
مطلب نشان میدهد محیطی که زالو وارد آن شده دارای دهانه بودهاست .یعنی محلی برای ورود
بوی لجن داشته و بدون آسیب جدی به بدن میزبان خروج قابل تحملی داشتهاسـت .در صـورتی
که اگر بافتی غیر از رحم میبود ،راه ورودی و خروجی مشخصی نداشت و هرگز قادر به درک بوی
لجن و خروج موفقیت آمیز نبود .بنا بر این احتمال مذکور قابل پذیرش نیست.
جواب  . 1زندگی کردن زالو در داخل بدن انسان امری قابل وقوع است و هر دو نوع زالوهـای
آبی و خشکی افراد را مورد حملـه قـرار دادهانـد ( .)White , GB: 1998ایـن جانـدار ،میتوانـد در
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قسمتهای فوقانی دستگاه گوارش یا قسمتهای فوقانی دسـتگاه تـنفس داخـل میشـود .ایـن
ً
پدیده در افرادی که مستقیما با دهان از آب چشمه یا رودخانه میخورنـد دیـده میشـود و ممکـن

است هنگام آب خوردن وارد بدن شود .نوزاد کوچ مار ،به خصوص مارهای آبی ،در حالت شـنا یـا
غیر آن میتوانند داخل رحم زن شده و بهآرامی بزرگ شـوند .زالوهـای ابیناشـای ترنـد امـا بسـیار
خطرناکترند و نهتنها به پوست ،بلکه در دهان و شش و واژن و سایر ارگانهای بدن نیز وارد مـی
ً
شوند .معموال ساکن آبهای با جریان کم بوده و میتوانند وارد بدن شوند .مواردی از ورود زالو به
سوراخ بینی و یا حتی قسمتهای دیگر بدن گزارششده که زالو برای مـدتی در بـدن فـرد مبـتال
زندگی میکردهاست (.)Alcelik T, Cekic O, Totan Y. 1997
نتیجهگیری

هنگام بررسی یک حدیث با ترازوی علم تجربی به نکاتی چند باید توجه شـود کـه غفلـت از آنهـا
باعث متروک شدن بعضی از احادیث میشـود .رد کـردن حـدیث بـا علـم اجمـالی ،روشـی علمـی
پرداخت .دربارۀ روایت بیت الطشت ،از جهت علمی ،این امکـان وجـود دارد کـه تمـام شـرایط بـه
نحوی با هم جم شدهاست تا زالویی وارد رحم شخص شده باشد .از نژادی بوده که قابلیت بزرگ
شدن داشته ،بـدون آنکـه باعـث درد کشـندهای شـود از خـون آنجـا مکیـده ،و در طـی چنـد روز
به واسطۀ حجیم شدن این انگل حیوانی و تجم مواد ترشحی در رحم منجر بـه واکـنش سیسـتم
دفاعی بدن میزبان به صورت افزایش جریان خـون و درنتیجـه آمـاس و تـورم گشـته و در نهایـت
باعث برآمده شدن شکم شخص شدهاست .انگـل بـا نامناسـب شـدن محـیط میزبـان ،و بـا درک
محیط مناسبتر با حرکات هیدواستاتیکی پوشش بدن ،خود را به بیرون میکشد .بنا بر این حدیث
ً
بیت الطشت از نظر زیستشناسی کامال قابـل دفـاع و پـذیرش اسـت ،و بـهعنوان یکـی از اسـناد
محکم جهت بیان فضائل امام علی

است.

تحلیل روش امیرالمؤمنین علی (ع) در قضاوت واقعه «بیت الطشت» از نظر علم تجربی

نیست و فقط با علـم تفصـیلی میتـوان دربـارۀ مخالفـت حـدیث بـا قـوانین علمـی بـه بررسـی آن
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پینوشت

 .1و منها :حن سبعة إخول حو عشرل فی حی من ححیاء العرب کانت لهم حخت واحدل ،فقالوا لها:
کل ما یرزقنا الله من عر

الدنیا و حطامها ،فإنا نطرحه بین یدیک ،و نحکمک فیه ،فـال ترغبـی

فی التزویج ،فحمیتنا ال تحتمل ذلک .فوافقتهم فی ذلک ،و رضیت به ،وقعدت [فی خدمتهم] و
هم یکرمونها .فحاضت یوما ،فلما طهرت حرادت االغتسال ،و خرجت إلی عـین مـاء کانـت بقـرب
حیهم ،فخرجت من الماء علقة ،فدخلت فی جوفها و قد جلست فـی المـاء فمضـت علیهـا حیـام و
العلقة تکبر ،حتی عال بطنها ،و ظن االخول آنها حبلی و قد خانت فـأرادوا قتلهـا .قـال بعضـهم:
نرف خبرها ،إلی حمیر المؤمنین علی بنابیطالب

فإنه یتولی ذلک .فأخرجوها إلـی حضـرته و

قالوا فیها ما ظنوا بها ،فاستحضر طشتا مملوا بالحمأل ،وحمرها حن تقعـد علیـه فلمـا ححسـت العلقـة
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برائحة الحم أل نزلت من جوفها .فقالوا :یا علـی حنـت ربنـا ،حنـت ربنـا العلـی ،فإنـک تعلـم الغیـب،
فزبرهم و قال :إن رسول الله
هذا الشهر ،فی هذه الساعة.

حخبرنا بذلک عن الله بأن هذه الحادثة تق فی هذا الیوم ،فـی
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